Verslag ouderraad 7 december 2015
Aanwezig: Christine, Annelies, Koen, Hilde, Katrien, Samira (Rania), Samira (Mo), Veerle, Greet,
Cecilia, Rebecca, Johan (verslag)

1. Opvolging vorige vergadering
Geen opmerkingen

2. Evaluatie wijn-, confituur,- wafelverkoop

- Was groot succes: grotere verkoop dan vorig jaar, maar winst ligt hetzelfde vorig jaar door extra
-

accijnzen. Grotere wafel-verkoop en ook confituur deed het goed. Totale winst is dus groter dan
vorig jaar.
Nog extra herinnering meegeven aan ouders voor het afhalen van de flessen.
Betaling was soms moeilijk door andere naam op bestelling als op rekeningafschrift. Idee om
volgend jaar met een digitaal bestelformulier te werken.
Vroegere vraag bij ouders is beter dan vorig jaar
Betalingen kwamen pas laat binnen na reminder

3. Kerstdrink

- Ouders uit K2, L3 en L6 zijn verantwoordelijk voor de organisatie: werklijst met vrijwilligers tegen
maandag 14.

- brief met oproep om te bakken gaat mee met postmap
- Wim zal wijn en cavabar openhouden, Fatima (el warda) zorgt voor soep. Ook thee, water,
-

fruitsap,… wordt voorzien
Bepaalde kinderen worden gevraagd om zich te verkleden als figuren uit de kerststal
Dageraad-lied wordt niet gezongen uit schrik dat het verloren gaat in het feestrumoer - wordt wel
terug aangeleerd!
15u30 tot 17u30, kinderen worden afgehaald in de klas
Rond 16u worden wat koekjes en drank naar turnzaal gebracht door Annelies. Achteraf ook
afruimen!
Gebak wordt verzameld op tafels aan Luc Bettenszaal

4. Inhoudelijk punt: ervaringen KIVA

- Sigrid geeft een paar spel-opdrachten die tonen wat kinderen doen tijdens de KIVA-middagen
- Presentatie (zie bijlage) met heel wat voorbeelden van het KIVA-materiaal en bevindingen tot nu
toe.
5. Overige werkgroepen en schoolraad
* Verkeer:

- Dag van zachte weggebruiker was leuk. Filmpje staat op website van school. Kinderen waren
enthousiast.
- Fluo-actie: Victor - veilig bracht extra aandacht aan automobilisten: opgelet school! Een
permanent iets zou nuttig zijn. Wat met octopus aan andere scholen?
- enthousiasme van fluo-controleurs is voldoende.
- 75 à 80%
- tot half 9, ook sensibilisering voor op tijd komen.
- blokjes tellen is veel werk. Sommige ouders (oa Samira) willen wel helpen tellen.
- tegenprestaties worden verzameld uit leerlingenraad. Klas die wint, mag tegenprestatie
kiezen
* Groen:
- Kleuterspeelplaats: ontwerp is aangepast. Niet enkel een extra groene touch, maar ook een
verhoogd spelelement voor de kleuters. Grote werken, dus degelijke voorbereiding. Plannen
kunnen verwezenlijkt worden door geld van wijnverkoop, prijs voor groene speelplaats, school,
… uitvoering voorzien in krokusverlof.
- Tuin van pastorij: werken zullen iets later klaar zijn. Houten poort wordt gepland. Muur werd
verstevigd, controle door preventieadviseurs op 8/12, keldergaten zijn afgesloten, orangerie:
houtwerk wordt verwijderd, extra toiletje wordt voorzien
* Kwibbelmeesterkinderkrant:

-

schrijvers voor artikels zijn gecontacteerd
af tegen krokus, tegen 5 januari moeten artikels klaar zijn
concept blijft behouden
werkgroep verkeer: artikel rond zacht weggebruiker? Cecilia checkt bij Jo.

Volgende vergadering maandag 1 februari
• Evaluatie kerstdrink
• Lentefeest

